
A P E L  

la UNITATE ÎN DIVERSITATE pentru COLECTIVITATE 

▪ PRIMARUL și SECRETARUL GENERAL, UN TOT PENTRU TOT ▪ 

 
„Și, dacă nu este unire, nici statul nu poate fi bine condus, nici casa bine ocârmuită.”  

SOCRATE, n.: 469 î.Hr. - d.:15.02.399 î.Hr. 

„Grație unirii cresc lucrurile mici, prin dezbinare se prăbușesc cele mai mari.”  

Gaius SALLUSTIUS Crispus, n.: 86 î.Hr. - d.: 35 î.Hr. 

„Unde există unire, este întotdeauna victorie.”  

Publilius SYRUS, n.: 85 î.Hr. 

„Suntem la fel de puternici pe cât suntem de uniți, la fel de slabi pe cât suntem divizați.”  

Ralph Waldo EMERSON, n.: 25 mai 1803 - d.: 27 aprilie 1882 

„Nimeni nu este independent. Fiecare dintre noi este o expansiune a Personalității Supreme a lui 
Dumnezeu. Acest lucru dovedește unitatea în diversitate.”  

A. C. Bhaktivedanta SWAMI PRABHUPADA, n.: 1896 - d.: 1977 

„Nici un om nu-l poate conduce pe altul, trebuie să trăim întru unitate.”  

Bob MARLEY, n.: 6 februarie 1945 - d.:11 mai 1981 

„Fundația libertății este unitatea.”  

Oliver KEMPER, n.: 27 octombrie1991 

 

Dragi colegi, deopotrivă primari și secretari generali, 

Apreciez că ceea ce au spus ce e mai sus, exponenți a vreo două milenii și jumătate, 

alegând doar șapte, gândindu-mă la micul efort de a reține măcar una pe zi dintr-o 

săptămână, este cu mult mai mult decât aș putea fi eu în stare să scriu pentru a putea fi 

înțeles de ce am ales să definesc această misivă, ca atare. 

Adresez sincere mulțumiri tuturor colegilor primari și secretari generali pentru că au ținut 

aproape de echipa Faxmedia Consulting, care a alocat resurse umane și materiale în 

materializarea unuia dintre obiectivele Statutului Asociației Comunelor din România, cel de 

coagulare, pe județe, a Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din 

România; la fel și domnului Dan CÂRLAN, pentru implicarea operativă și responsabilă. 

Am mai avut încercări, constituind mici scântei, dar niciodată nu am simțit mai luminoasă 

flacăra unui ideal izvorât din normalitate. 

Sunt conștient că această vâlvătaie trebuie să fie continuă și, asta este, fără putere de 

tăgadă, de nestins, dacă și numai dacă, fiecare respectă jurămintele depuse, atât ca primar1, 

cât și ca secretar general2, lăsând deoparte unele nepotriviri, indiferent de ce natură3. 

Așadar, UNITATEA ÎN DIVERSITATE pentru COLECTIVITATEA LOCALĂ, iar 

PRIMARUL și SECRETARUL GENERAL, UN TOT PENTRU TOT. 

Cu aleasă prețuire și admirație colegială, 

      Emil DRĂGHICI,   

 

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA 
15 aprilie 2021 

 
1 „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor 
comunei/orașului/municipiului/județului. . . Așa să îmi ajute Dumnezeu!” 
2 „Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc 
conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită 
profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu!” 
3 Nu doresc să le definesc, ar fi multiple, de aceea consider că, înainte de toate, orice este bine, ține de bună-credință, iar ce e rău, de rea-credință, 
natura ținând de caracterul fiecăruia. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1BNSD_roRO934RO934&q=bob+marley+data+mor%C8%9Bii&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SMpOM9GSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTVnEKp6Un6SQm1iUk1qpkJJYkqiQm190YnZmJgBfKdlURwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiR4KjNx_7vAhU8hf0HHXGfA6gQ6BMoADAoegQIMRAC

